Närvarande: Johan Isaksson, Thomas Eriksson, Peter Eklund, Markus Hagelvik

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 160201
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Till ordförande valdes till Johan Isaksson, sekreterare Markus Hagelvik
3. Val av justerare:
Peter Eklund valdes till justerare.
Info: Protokollet är öppet för justering en vecka efter att protokollet är delgivet
till justerare via epost. Efter en veckas tid är justering stäng och protokollet
publiceras.
4. Godkännande av dagordning:
Dagordning godkänndes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll och godkändes.
6. Uppföljningsärenden:
- Parkering Framnäs
Ett möte ihop med Björkö, Kalvsund och Grötö planeras för att enas om en
gemensam agenda. Förslag på mötestid skall skickas till sammankallande.
(JI, GN, PE, MH)
- Snöröjning
Snöröjningen har fungerat mycket väl på Kalvsund. Snabbt saltat o skottat när
det har varit aktuellt. KAS skickar stort beröm till snöröjningsgänget.
Medborgarförslaget är nu i process hos kommunen, gått igenom några
instanser är för närvarande hos socialnämnden.
- Vägfrågan
Inget nytt
- Arrende
Avaktar det slutgiltiga förslaget från kommunen.
7. Ekonomisk rapport:
Ekonomisk redovisning är lämnat till revisorn.
Info: Ny taxa för hamnavgift kommer att föreslås på årsmötet.
8. Arbetsgrupper:
- Hamnen
Inget Nytt
- Kommunikation
Inget Nytt.
Besättningsmannen L.O. firades av ihop med KIF på M/S BURÖ efter lång och
trogen tjänst.
- Internet
Förslag på sjökabelsträckning är föreslagen och KAS har inget att invända på
förslaget. Samråd pågår. Indikation på drift av sjökabeln sent 2016. Tidpunkt för
installation på Kalvsund är ej ännu angivet.

KAS Styrelsemöte

2016-02-01

1/2

- Kommunal dialog/info/Ö-råd
Ny Detaljplan för skolområdet är beslutad av kommunen.
KAS har fått ta del av kommunens trafiksäkerhetsplan. KAS skickar fråga på punkt
6.2.1. om vilka vägar som är kommunala samt vad cykelvägsklassning innebär.(JI)
Ö-råd 16/2 kl 18:15 fritt att gå från KAS.
Informationsskylt
Inget nytt.
Kommunen har ett nytt kommunikationsverktyg för att ge information till besökare,
www.basetool.se
- Återvinningsstation
Inget nytt.
- Badplats
Inget nytt.
9. Övriga frågor:
- Valen reparation
Valen gått sönder under stormarna, har lagats provisorisk av invånare på Kalvsund.
KAS tar kontakt med kommunen om reparation.(JI)
- Information för publicering (Hemsida/FB)
Notis om årsmöte och dagordning på hemsidan.
- Jord, kommunaltomt - uppföljning
Inget Nytt
- Förslag om flytt av Hjärtstartare
Hjärtstataren är flyttad till Postboxhuset.
- Datum för årsstämman
Årstämma:
17/4 kl. 16:00
Motioner senast:
20/3
10. Nästa styrelsemöte:
2016-03-21, kl 19:00
11. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarna för visat intresse.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Peter Eklund, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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